
Introduktion

En fælles streg
Psykiatrifondens Mentale Motionscenter tilbyder noget så skønt, som redskaber 
til at styrke sin psykiske sundhed. Endnu skønnere er det ikke blot redskaber til 
at hjælpe en selv men også redskaber til at hjælpe andre. Med disse værktøjer 
kan vi tage et skridt mod at bekæmpe psykisk sygdom, sammen. Vores værk-
tøjer her er ikke hammer og skruetrækker men derimod viden og fælleskab. 
For når eksperter på området deler deres viden og indsigter bliver det lettere at 
gøre noget for os selv og for hinanden.

I det nye design til Det Mentale Motionscenter vil vi inspirere unge til at tage 
kampen op med psykisk sygdom, ved at tage noget af vægten ud af den byrde 
en psykisk sygdom udgør. 
Det gør vi igennem et design koncept der illustrerer resultatet for det unge 
menneske som indgår i et fællesskab, der deler viden. Det kommer til udtryk i 
lettede ansigter, der kædes sammen af en fælles streg som til sammen udgør 
et netværk af gladere, sundere unge mennesker. En fælles streg der forøvrigt til 
forveksling ligner den velkendte streg fra psykiatrifondens logo.



Logo



A3 Plakat
Plakaten vil være at finde på relevante lokationer for unge. Det inkluderer hos lægen, ved uddannelses instituationer, eller populære 
botilbud for unge, såsom  kollegier.



Det mentale motionscenter er for dig, 

der vil styrke din psykiske sundhed. Her 

finder du øvelser til, hvordan du kan 

håndtere angst, kognitive vanskelighed-

er, stress og depression. Du finder hjælp 

til PTSD og til at forbedre din nattesøvn. 

Du finder desuden mindfulness og com-

passion øvelser. Du kan derudover få 

hjælp til at bryde ensomheden.

Hvad er 
Det mentale 
motionscenter?

Start din træning nu på:
www.psykiatrifonden.dk/
det-mentale-motionscenter

Åbent for alle,
der er åbne for 
at styrke sind.

Start din træning nu på:
www.psykiatrifonden.dk/
det-mentale-motionscenter

DL Flyer
Flyeren vil ligesom plakaten være at finde på relevante lokationer for unge. Det inkluderer hos lægen, ved uddannelses instituationer, eller populære botilbud 
for unge, såsom  kollegier.


